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         København, d. 220116.   
 

Referat af 
Medlemsmøde i Orienteringsafdelingen 

 
Afholdt fredag den 22. januar 2016 kl. 1700 på Station Amager, 
Kamillevej 3, 2770 Kastrup med følgende dagsorden iflg. lovene: 
 
Der var 19 medlemmer til stede ved mødet. 
 
1. Valg af dirigent. 
- Peter Sørensen blev valgt til dirigent, og han fandt at mødet var lovlig indkaldt. 
 
2. Valg af stemmeudvalg. 
- Dirigenten besluttede, at et stemmeudvalg først skulle nedsætte hvis det blev relevant. 
 
3. Formandens beretning. 
-  Formanden fremlagde sin beretning, som ikke gav anledning til spørgsmål. 
 
4. Kassererens beretning. 
- Kassereren fremlagde sin beretning, som var gennemgået og godkendt af 
regnskabskontrollanten og regnskabskontrollantsuppleanten.  
- Peter Sørensen stillede et spørgsmål om vi skulle hæve startgebyrerne på de løb, som 
vi afholder, da han mente øvrige arrangementer i PI havde højere startgebyr, og vi havde 
mulighed for at øge afdelingens indtjening. Bestyrelsen ville kigge nærmere på det. 
 
5. Fastsættelse af afdelingens særkontingent. 
- Ingen ændringer: O,- kr. 
 
6. Behandling af indkomne forslag. 
- Ændringsforslag til proportionerne for Jørgen Sandholt Pokalen (herrepokalen) vedr. 
bl.a. antal løb. 
Ændringerne blev vedtaget med 19 stemmer for og ingen imod, idet der blev givet 
bestyrelsen prokura til dels at finde og anvende formuleringer á la Vintercuppens, dels at 
ændre de tilsvarende formuleringer vedr. Fl. Christensen Pokal (damepokalen).  
 
7. Ordinært valg af: 

 Formand (Jan Kofoed Nielsen var villig til genvalg). 
 - Genvalgt. 
 Materielforvalter (Torkil Hansen var villig til genvalg). 
 - Genvalgt. 
 Webmaster (Jørn Lind var villig til genvalg). 
 - Genvalgt. 

  Regnskabskontrollant (for 2 år). (Camilla Rath Nielsen var på valg). 
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  - Valgt. 
 Regnskabskontrollantsuppleant (for 1 år). (Anne F. Jensen var på valg). 
 - Valgt. 
 

8. Eventuelt. 
- Hjælper til de løb, som afdelingen skal afholde i 2016, blev eftersøgt iblandt 
tilstedeværende medlemmer. 
- Vores deltagelse i afholdelse af SkovCup blev diskuteret ud fra spørgsmålet om 
afdelingens energi skulle lægges i løb, der sikrer indtægter til afdelingen. Diskussionen 
endte med, at afdelingen forsætter med at deltage i afholdelsen af SkovCup.  
- Klubdragter blev igen efterlyst. Elin meldte sig til at stå for at indhente tilbud fra bl.a. 
”No Name Sport” og at afholde tøj-afprøvning og bestilling ved årets første 
divisionsmatch.  
- Formanden opfordrede medlemmerne til at deltage i PI-Københavns generalforsamling 
torsdag d. 310316 kl. 17 i Grøndals Centeret. 
 
 I forlængelse af medlemsmødet blev der som sædvanlig serveret en udsøgt middag og 
dertil vin af det gode mærke ”ad libitum”, samt kaffe/te med avec. 
 
Under middagen blev årets præmier, hædersbevisninger, m.v. blive uddelt. 
 
 
 
 
……………………………….  ……………………………………… 
Peter Sørensen   Jan Kofoed Nielsen  
Dirigent   Afdelingsformand 
 
 
 
    …………………………………….. 
    Kim Neubert Madsen 
    Sekretær 

 
 


